
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

V/v liên quan đến đề xuất Dự án đầu tư 

xây dựng trụ sở giao dịch, văn phòng 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm và cung 

cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 28/02/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kết quả thẩm định đề xuất Dự án đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch, văn 

phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và cung cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp, 

đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thể hiện đầy đủ các 

thông tin theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 426/TB-UBND ngày 

31/7/2019, cụ thể: Chưa làm rõ nội dung đầu tư cung cấp dịch vụ, kinh doanh 

tổng hợp là gồm những dịch vụ nào; chưa đánh giá sự phù hợp, ảnh hưởng của 

việc đầu tư dự án này đối với quy hoạch, cảnh quan chung của khu vực chùa Tân 

Thanh; chưa thể hiện kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án, quản 

lý, sử dụng đất của Xí nghiệp Công nghiệp xây dựng số 1 trong thời gian qua. 

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung đầy đủ các nội dung nêu trên, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020 để có cơ sở xem xét theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Xí nghiệp CNXD số 1; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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